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FORORD

Formålet med denne artikkelen er å gi en orientering om Statistisk

Sentralbyrås regionale befolkningsframskrivinger for brukere av framskriv-

ingsresultatene. Stoffet har vært brukt ved de kurs for statistikkbrukere

som ble holdt i enkelte fylker i 1973 av Miljøverndepartementet i sam-

arbeid med Byrået.

Artikkelen er delt inn i tre hovedkapitler. Kapittel 1 inneholder

en grov beskrivelse av hvordan den nåværende framskrivingsmodell virker.

Mulige feiltolkinger og misforståelser av resultatene kommenteres her.. I

de to neste kapitlene går en inn på utviklingsplaner framover. Kapittel

2 gir en oversikt over de relativt konkrete planer Byrået har for en for-

bedring av modellen i de nærmeste fem år, mens det i kapittel 3 skisseres

en del tenkbare alternativer for den mer langsiktige utvikling.

Byrået lager både framskrivinger for hele landet og for mindre

regioner, ned til kommuner. Ved de regionale framskrivingene er det et

krav til modellen at den skal si resultater for kommunene som summert for

hele landet skal harmonere med riksframskrivingene. I dette ligger det

en viktig forskjell mellom Byråets framskrivinger og de framskrivinger som

private konsulentfirmaer utfører for enkeltkommuner. Disse siste fram-

skrivingene er ikke underlagt et slikt konsistenskrav for riket, og det

vil her også were langt enklere å legge til grunn alternative antakelser

om flyttestrømmene.

Den siste regionale befolkningsframskriving ble offentliggjort

hOsten 1972 og finnes i publikasjonen "Framskriving av folkemengden 1972-

2000. Regionale tall" (NOS A 523). En har planlagt å utføre en ny fram-

skriving høsten 1975.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 5. mars 1974

Petter Jakob Bjerve



PREFACE

The purpose of this Article is to present some information conser-

ning the regional population projections of the Central Bureau of Statistics

of Norway. The presentation is addressed to users of the projections.

The material presented here has been used in courses for users of official

statistics given in a few Norwegian counties in 1973 by the Ministry of

the Environment in cooperation with the Bureau.

The account is given in three chapters. In Chapter 1, a brief

description of the current population projection model is given. Possible

misunderstandings of the results are commented here. The two subsequent

Chapters contain plans for further work. In Chapter 2, relatively concrete

plans which the Bureau has for the improvement of the model over the next

five years are presented, while Chapter 3 deals with long-term model deve-

lopment.

The Bureau makes projections both for the country as a whole and

for smaller regions, down to the municipality (kommune) level. The

regional figures are required to add up to the national results. This

feature constitutes an important difference between the projections made

by private consultants, in that the latter are not subjected to such a

consistency requirement.

The latest Norwegian regional population projections were pub-

lished in 1972 in "Population Projections, 1972-2000: Regional Figures"

(NOS A 523). Current plans are to produce the next one in the autumn of

1975.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 5 March 1974

Petter Jakob Bjerve
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1. BYRÅETS NAVERENDE FRAMSKRIVINGSMODELL

1.1 Innledning 

Statistisk Sentralbyrå utarbeider i dag to slags befolkningsfram-

skrivinger, nemlig noen som bare gir tall for hele landet og noen som gir

befolkningstall for ulike regionale inndelinger. Den siste framskriving

for landet under ett ble publisert i 1972 og gir tall for folkemengden

fordelt pa alder og kjønn (for kvinner også fordelt på ekteskapelig

status) fram til år 2000 r-c. Den er utarbeidet i fire alternativer.
Disse atskiller seg fra hverandre ved at fruktbarheten er lagt på fire

ulike nivåer gjennom framskrivingsperioden.

I denne artikkelen skal vi ikke komme nærmere inn på framskrivinger

for hele landet. I Byrået ble det dessuten tidlig i 1974 gjennomført nye

langsiktige framskrivinger for landet under ett. Erfaringene som da ble

høstet, vil det bli gjort rede for i en senere artikkel.

Det er Byråets regionale befolkningsframskrivinger som særlig

interesserer dam som arbeider på fylkes- og kommuneplanet. Den sist ut-

gitte framskriving av denne type kom ved utgangen av 1972, og den omfatter

perioden fram til år 2000 1-]. Her gis det tall for hele landet, fylker,
handelsområder, handelsdistrikt og kommuner. For alle disse tabellene

gjelder det at folkemengden er fordelt på kjønn og alder, unntatt for kom-

munene hvor en ikke har publisert fordelingen på kjønn.

Vi skal se litt nærmere på hvordan modellen virker og hvilke

variable den tar hensyn til.

Det er fire faktorer som har innvirkning på endringer av folke-

mengden i en region: Antall fødsler, antall dødsfall og antall flyttinger

• til og fra regionen. Ved å ta utgangspunkt i en bestand ved framskrivings-

periodens begynnelse kan en beregne folkemengden år for år framover i

perioden ved å anslå størrelsen på hver av disse fire faktorene.

Det har vært reist en del kritikk mot Byråets befolkningsfram-

skrivinger. Noe av denne kritikken har gått ut på at tall som disse har

en tendens til å bli selvoppfyllende, nemlig ved at den faktiske befolk-

ningsutvikling påvirkes i den retning framskrivingene sier. I offentlig

og privat planlegging inngår jo anslag over befolkningsutviklingen som et

nødvendig element. I den utstrekning Byråets framskrivinger brukes, får

de en effekt på planleggingen og dermed indirekte på den faktiske befolk-

Forfatterne vil takke Jan M. Hoem og Olav Ljones for verdifulle kommentarer
og kritikk under utarbeidelsen av manuskriptet.
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ningsutvikling.

En vet imidlertid ikke hvordan planleggingen ville blitt foretatt

dersom en ikke hadde hatt tilgang til Byråets framskrivinger. Muligens

ville det i mange tilfelle blitt valgt en metode av omt -ent samme karakter

som den Byrået bruker. I så fall hadde dette fOrt til en planlegging som

ville hatt mange likhetspunkter med den som faktisk utfres.

Kommuner som opptrer med kraftig nedgang i folketallet i fram-

skrivingene, får på denne måten et signal som kan fOre til at en legger

seg ekstra i selen for å snu utviklingen. Det kan også være at noen

kommuner av denne typen har forholdsvis lett for å få ny industri til å

etablere seg, f.eks. på grunn av god tilgang på arbeidskraft. I mange

tilfelle skyldes jo nedgang i folketallet i en kommune at deler av nærings-

livet på stedet har redusert virksomheten,og at det derfor er folk som

blir uten arbeid.

Den viktigste hensikten med å lage anslag over framtidig folke-

tall, må være at den skal bidra til fornuftig samfunnsplanlegging og

heldige avgjOrelser. En vet i dag ikke i hvilken grad denne målsetting

er blitt oppfylt med det nåværende opplegget. Imidlertid har etter-

spOrselen etter tallene vært så stor at det ma være riktig av Byrået å

fortsette med å utarbeide og publisere framskrivinger av folketallet.

Språkbruken trenger noen kommentarer. Vi siterer fra fotnote

p] :
"Her som ellers bruker jeg ordet prognose som en betegnelse på
enhver forhåndsberegning av framtidige folketall, uansett om denne
beregningen fra produsentens side er ment å skulle være en predik-
sjon eller forutsigelse av faktiske forhold i prognoseperioden,
en framskriving (projeksjon) av utviklingen i observasjonsperioden,
et rent regneeksempel, eller noe annet. Selv om ordet prognose
"egentlig" eller "opprinnelig" naturligvis har hatt et meningsinn-
hold begrenset til å dekke en spådom eller en forutsigelse av en
sannsynlig utvikling, velger jeg å rette meg etter den betydnings-
utvidelse det synes å ha fått i vanlig språkbruk."

Denne artikkelen har samme språkbruk som p].

1.2 Forutsetninger om fruktbarheten 

Som et mål på fruktbarheten i gitte aldere kan en bruke alders:

spesifikke fOdselsrater. I 1971 ble det f.eks. fOdt 171 levende barn pr.

1 000 25-årige norske kvinner, mens det tilsvarende tallet for 31-åringene

var 100 levendefOdte barn pr. 1 000. Ved å summere de ratene en regner

ut for alle alderne i et kalenderår, får en et samlemål på fruktbarheten

i det året. Det er vanlig å kalle dette målet for det samlede fruktbar-



hetstall, og det kan tolkes som det antall levendefødte barn som et kull

på 1 000 kvinner ville fått i løpet av sin levetid hvis kullet hadde fulgt

de aldersspesifikke fruktbarhetsratene som er brukt, forutsatt at ingen

dør i den fruktbare perioden. (Denne settes vanligvis til 15-44 år.)

Utviklingen i samlet fruktbarhetstall etter 1950 i Danmark, Norge,

Sverige og Finland framgår av diagram 1. Ved a vurdere fruktbarhetsut-
viklingen de siste årene i Norge og i våre naboland valgte en i 1972 å

bruke to fruktbarhetsalternativer i denne framskrivingen: Alternativ 1,

som bygde på gjennomsnittlige fødselshyppigheter i perioden 1968-71, og

alternativ 2, hvor en tok utgangspunkt i fødselshyppighetene for 1970-71

og reduserte disse med 10 prosent. Alternativ 1 var et høyt fruktbar-

hetsalternativ, og alternativ 2 ble betraktet som et lavt fruktbarhets-

alternativ. Begge ble imidlertid ansett for å være like mulige og like

realistiske, og brukere av framskrivingen ble anbefalt å ta begge med i

betraktning. Den senere utvikling tyder imidlertid på at alternativ 2

i virkeligheten nærmest er et høyt middelalternativ. Det ser nå (1974)

ut til at fruktbarheten kan bli enda lavere enn dette. Dette gir et godt

uttrykk for den usikkerhet som er knyttet til anslag over fruktbarhets-

utviklingen.

Vi observerer i Norge til dels store regionale forskjeller i frukt-

barheten. Dette må vi ta hensyn til i framskrivingene. De aller fleste

norske kommuner er for små til at vi kan bruke de observerte fødselshyp-

pigheter i hver kommune som direkte grunnlag for å anslå fruktbarhets-

nivået. Tilfeldigheter spiller inn i altfor høy grad. Landet er derfor

delt i 77 fruktbarhetsområder, hver bestående av gn eller flere kommuner.

Hvert fruktbarhetsområde skal helst ikke ha noe særlig mindre enn 30 -

35 000 innbyggere. Fruktbarhetsområdene er konstruert slik at kommunene

i hvert område er mest mulig ensartede med hensyn på en del faktorer som

en mener har betydning for fruktbarhetsnivået, f.eks. næringsstruktur,

geografisk beliggenhet, befolkningsutvikling, osv.

For hvert av fruktbarhetsområdene har en observert de gjennomsnitt-

lige aldersspesifikke fødselsratene for perioden 1968-71, og dermed også

det samlede fruktarhetstallet. For å vise spredningen kan en nevne at

Oslo hadde et samlet fruktbarhetstall pr. kvinne på ca. 1,9 mens område

nr. 77, som består av kommunene Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og

Nesseby, hadde ca. 3,6. For riket lå det samlede fruktbarhetstall pr.

kvinne i denne perioden på ca. 2,7.

Med utgangspunkt i de observerte aldersspesifikke fødselsratene

i et fruktbarhetsområde, har en så beregnet antall fødsler i hver av
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ì

C•I
c,)

/

/

/
/

•

/
•

•
•

/
 •

•

/
 •



11

kommunene i fruktbarhetsområdet for begge alternativene 1 og 2. Antallet

fødte er fordelt på kjønn i samsvar med observasjoner av kjønnsfordelingen

i årene 1966-70.

1.3 Forutsetninger om dødeligheten

For dødeligheten regner en at regionale forskjeller har mindre

betydning for utfallet av prognoseberegningene. I framskrivingen har en

derfor forutsatt samme dødelighet for de enkelte aldersklasser og for

hvert kjønn som landsgjennomsnittet for årene 1966-1970.

1.4 Forutsetninger om flyttingene 

Det er i befolkningsframskrivingene ikke regnet med flytting til

eller fra utlandet. Det er heller ikke regnet med noen innenlandsk flyt-

ting for aldersgruppen 70 år og over. For de øvrige aldersgrupper er de

observerte flyttetall fordelt på kjønn i perioden 1968-71 lagt til grunn

for beregningen av flyttestrømmene mellom kommunene.

FOrst beregnes tallet på antall utflyttere fra hver kommune ut fra

de utflyttingssannsynligheter l) som er regnet ut på bakgrunn am observa-

sjonene. Når en summerer disse, får en et anslag for landets totale an-

tall flyttinger (mellom kommunene). Deretter fordeles disse flyttingene

på kommuner i henhold til den innf1yttingsandel 2) hver kommune hadde av

det totale antall flyttinger i observasjonsperioden.

Det er grunn til å gjøre oppmerksom på at den metode som her

nyttes, fOrer til at en får en avdempning framover i framskrivingsperio-

den av den beregnede befolkningsutviklingen i kommuner som har svært høy

vekst i observasjonsperioden eller som har sterkt fallende folketall da.

For kommuner som er i sterk vekst i observasjonsperioden, vil beregnet

antall utflyttere øke raskere enn antall innflyttere i framskrivingen, med

dempet veksttakt som resultat. For kommuner med sterk netto utflytting,

vil beregnet antall utflyttere minke og beregnet antall innflyttere øke i

takt med økingen i det samlede antall flyttere beregnet for landet under

ett. Resultatet er en utvikling mot en mindre negativ flyttebalanse for

disse kommunene.

Som utgangsbestand for framskrivingene nytter en den registrerte

1) Utflyttingssannsynligheten er antall utflyttere i en periode i forhold
til befolkningen ved periodens begynnelse. De beregnes for hver
aldersklasse og for hvert kjønn i hver enkelt kommune.

2) Innflyttingsandelen er antall innflyttere i en periode i forhold til
det totale antall flyttere i perioden. De beregnes for hver alders-
klasse og for hvert kjønn i hver enkelt kommune.
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folkemengde i Byråets sentrale personregister ved framskrivingsperiodens

begynnelse. Sammenliknet med andre land gir dette en utgangsbestand av

god kvalitet, og det samme gjelder statistikken over fødsler og dødsfall.

Når det gjelder flyttestatistikken, er det imidlertid klare

uoverensstemmelser mellom det en kunne kalle "det faktiske flyttemOnster"

og det bildet som beskrives av tilgjengelige data. Dette skyldes først og

fremst at flyttingene ikke registreres når de faktisk skjer, men når folke-

registeret mottar meldingen. Mange venter lenge med å melde flytting, og

noen unnlater helt å melde fra på ordinær måte. Sammen med endringer i regi-

streringsreglene fOrer dette til vanskeligheter. Ved valg avobserva-

sjonsperiode og gjennom visse endringer i flyttetallene har en søkt å

korrigere for virkningene av disse feilkildene. Framgangsmåten er be-

skrevet nærmere i 1-20 og IT].

1.5 Usikkerhet ved befolkningsframskrivinger 

I alle framskrivinger vil en måtte gjøre visse antakelser om

framtida når det gjelder fruktbarhet, dødelighet og flyttemOnster. Som

det framgår av det som tidligere er sagt, har Byrået i hovedsak knyttet

disse antakelsene til den observerte utvikling i årene umiddelbart fOr

framskrivingsperiodens begynnelse. Derfor vil Byrået gjerne benytte det

mer presise og mer begrensede ord "framskriving" istedenfor ordet "prognose"

om sine publiserte beregninger. Dette diskuteres mer i detalj i

kapittel 3.

Det knytter seg selvfølgelig stor usikkerhet til slike antakelser.

Forskjellene mellom resultatene i alternativ 1 og 2 skulle illustrere

dette godt for fruktbarhetens vedkommende. Enda større usikkerhet knyt-

ter seg til flyttingene, fordi en opplever sterke variasjoner i flytte-

strOmmene over tid, særlig på kommunenivå. Endringer i flyttetilbOyelig-

heten kan eksempelvis skyldes igangsetting og avvikling av kraftutbyggings-

arbeider, industrireising eller uvanlig stor boligbygging. Slike end-

ringer vil ganske raskt gjøre framskrivingene uaktuelle for vedkommende

kommune.

Det finnes selvfølgelig mange eksempler på at framskrivingene

både er blitt oppfattet og brukt fornuftig. Likevel opplever Byrået

stadig mange tilfelle av misforståelser og feiltolking. En del av skylden

for dette må vi selv ta; vi har ikke vært flinke nok til å "markedsfOre"

vårt produkt.

Følgende sitater er eksempler fra dagspressen:
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Leder i .... 5. februar 1973:

... Spesielt for politikere i de kommuner som blir spådd en
negativ befolkningsutvikling må prognosene til Statistisk Sentral-
byrå tas som en stor utfordring. Her har man faktisk sjansen til
a vise ekspertene på sentralt hold at de tar feil! Ordføreren
har da også kategorisk slått fast at han betrakter byråets negative
framtidsutsikter for sin kommune som fullstendig uholdbare - kort
sagt noe tull. Også x-ordfører har liten tro på prognosene, selv
om de i hans tilfelle forteller am en svært så positiv utvikling
i kommunen. ..."

Leder i .... 2. februar 1973:

"... Ordfører N.N. uttalte til vår avis i går at han ikke tror på
disse tallene. Han kan vise til at spåmennene har tatt feil tid-
ligere. For 10 år siden ble det spådd at y-kommunen i 1970-åra
bare ville ha 1 400 innbyggere igjen. Men faktum er at det ved
siste årsskifte var 1 777 innbyggere i y, og siste året var det
økning i folketallet i kommunen. Spåmennene er altså her i utakt
med virkeligheten. ..."

Det er lett å finne flere eksempler. Det må derfor understrekes

at de regionale befolkningsframskrivingene i seg selv ikke er noen spå-

dom om framtida, heller ikke kan en si at de beskriver en utvikling som

nødvendigvis er mer sannsynlig enn andre. Framskrivingen viser bare hva

som vil skje med befolkningsutviklingen i kommunen under visse forutset-

ninger om framtidig utvikling i fruktbarhet, dødelighet og flyttinger.

Fordi Byrået legger de siste års utvikling til grunn for forutsetningene,

kan en litt forenklet si at framskrivingene beskriver situasjonen fram-

over slik den blir hvis den utvikling fortsetter som en er inne i på

beregningstidspunktet.

Brukt på denne måten skulle Byråets nåværende befolkningsfram-

skrivinger gi en del informasjon til nytte for dem som steller med plan-

leggingen i kommunene og øvrige regioner, spesielt for de nærmeste årene

etter publiseringen. Byrået er likevel fullt klar over at det hefter en

rekke svakheter ved framskrivingsmetoden, spesielt for flyttingenes del,

og en vil bruke en god del ressurser framover for å forbedre denne. Dette

blir omtalt nedenfor.

For ordens skyld må det nevnes at verdien av en framskriving ikke

lar seg måle ved å undersøke om resultatene er holdbare på lang sikt.

Framskrivingen kan tvertimot ha oppfylt et verdifullt formal hvis den kan

gi støtet til endringer i praktiske politiske disposisjoner som fører til

et spenn mellom den framskrevne og den faktiske utvikling. Det er derfor

nødvendig at framskrivingene gjentas med visse mellomrom slik at en kan

fange opp eventuelle nye tendenser i de faktorer som framskrivingene

bygger på.
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pp vil en finne en nokså utførlig beskrivelse av problematikken

omkring usikkerhet ved befolkningsprognoser.

2. UTVIKLINGSPLANER FOR DE FØRSTE FEM AR

I dette kapitlet skal vi ganske kort kommentere de planene Byrået

i dag har for utvikling av regionale befolkningsframskrivinger over de

kommende fem år. Framstillingen tar først og fremst sikte på å klargjøre

en del begreper som kan være ukjente for mange.

2.1 Nedbrytingsprinsippet 

For å lage regionale og nasjonale befolkningsprognoser bruker en

enten nedbrytingsprinsippet eller aggregeringsprinsippet. I Norge har

Byrået til nå brukt aggregeringsprinsippet. Det innebærer at en først 

har laget framskrivinger for de enkelte kommuner, og deretter aggregert

(summert) disse for A få framskrivingen for landet totalt. Når en regner

på denne måten, blir framskrivingen på nasjonalt nivå nærmest et bipro-

dukt som det egentlig ikke er nødvendig å beregne dersom en først og fremst

er interessert i tallene for de enkelte kommuner. For å få en mest mulig

fullstendig beskrivelse av hvordan utviklingen kan komme til å bli, er det

imidlertid naturlig å foreta aggregeringen opp til nasjonalt nivå.

Når en derimot bruker nedbrytingsprinsippet, lager en først en

nasjonal prognose, og så bryter en deretter denne ned slik at en får tall

for de enkelte kommuner (eller eventuelle andre typer av regioner). For

å kunne foreta denne nedbrytingen, er det vanligvis tilstrekkelig a gjøre

forutsetninger om forskjeller i fruktbarhet i de ulike regioner og om

flyttinger mellom regionene. Tilsvarende forutsetninger må vi selvsagt

også gjøre når vi benytter oss av aggregeringsprinsippet.

Selv om det er mulig å peke på fordeler såvel som ulemper ved

både nedbrytings- og aggregeringsprinsippet, ser det likevel ut til at

det første er det mest fordelaktige. For eksempel vil en modell basert

på nedbrytingsprinsippet ha store fortrinn hvis en bare er interessert i

en nasjonal prognose. En lager da den nasjonale prognosen og unnlater å

foreta nedbrytingen. Denne fordelen blir særlig viktig dersom en ønsker

gjøre beregninger med flere fruktbarhetsalternativer. Byrået planlegger

å gå over til nedbrytingsprinsippet så snart som mulig.

En kan finne mer om disse spørsmålene i Fiji
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Diagram 2. Mustrasjon av aggregeringsprinsippet og nedbrytingsprinsippet
7austration of the area-component method and the apportionment
method

Region 1 Region 2   Region n Norge     

Norge Region 1 Region 2 Region n

Aggregeringsprinsippet 	 Nedbrytingsprinsippet
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2.2 Primære prognoseregioner

Som kjent flytter det hvert år et stort antall mennesker innen

Norges grenser. I 1972 var det f.eks. i alt ca. 190 000 registrerte

flyttinger fra en kommune til en annen. Hvis vi også haude registrert

flyttinger innen kommuner, ville tallet blitt betydelig hOyere.

FlyttemOnsteret er sterkt forskjellig kommunene imellom. I en-

kelte kommuner er det sterk netto utflytting mens det i andre er netto

innflytting. Mange kommuner har en tilnærmet balanse mellom antall ut-

flyttere og antall innflyttere. Stort sett må en imidlertid kunne si at

flyttemOnsteret er forholdsvis stabilt over tid. Dette er årsaken til at

det i det hele tatt er noen mening i å framskrive befolkningsutviklingen

for så små enheter som de norske kommunene.

Det er likevel klart at det vil være betydelige endringer i flyt-

temOnsteret fra år til år i mange kommuner. En kan peke på en rekke fak-

torer som påvirker flyttestrømmene og skaper disse endringene: Bedrifter

nedlegges eller bygges opp, virksomheten i offentlige institusjoner som

sykehus, skoler o.l. økes eller trappes ned, boligfelter utbygges osv.

Slike variasjoner i flyttemOnsteret for den enkelte kommune gjør

resultatene av en framskriving av den type Byrået bruker særlig usikre.

Det vil alltid være en mulighet for at flyttemOnsteret for en kommune er

spesielt i observasjonsperioden i forhold til utviklingen sett i et noe

lengre perspektiv og i forhold til utviklingen i nabokommunene. Slike

spesielle utviklingstendenser i observasjonsperioden vil være et dårlig

grunnlag for en befolkningsframskriving. En framskrivingsmodell av den

type som Byrået nå bruker, må derfor gi urimelige resultater for en del

kommuners vedkommende, i den forstand at beregningene viser en befolknings-

utvikling som virker lite rimelig på bakgrunn av det en vet om kommunens

situasjon.

For å forsøke å unngå en del av disse svakhetene vil Byrået i

framtida først og fremst lage framskrivinger for større regioner som be-

star av en eller flere kommuner. Disse regionene vil vi kalle primære

prognoseregioner. Iden er at nabokommuner skal slås sammen til ett

prognoseområde når de utgjør en funksjonell region eller når de har

svært ensartet naturgrunnlag og næringsstruktur.

En har grunn til å tro at flyttemOnsteret for slike regioner vil

være mer stabilt over tid enn tilfellet er for kommunene. En vil sjeld-

nere oppleve slike spesielle flyttemønstre i observasjonsperioden som for

kommunene. Det observerte flyttemOnster vil trolig i mindre grad være
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preget av "tilfeldigheter" og i større grad preget av den mer langsiktige

utviklingstrend for området som helhet.

En kan peke på et par viktige grunner til at det er slik. Flere

steder i landet er kommunene så små i utstrekning og kommunikasjonsforhold-

ene så gode at det er mulig å bo i en kommune, men ha sin arbeidsplass i

en helt annen, gjerne "flere kommuner unna". På denne måten kan to eller

flere kommuner bli knyttet sammen til en funksjonell region gjennom slike

arbeidsreiser og annen kontakt. Ofte vil et større tettsted fungere som

sentrum i en slik region. Folk som overveier a ta arbeid i dette tett-
stedet eller dets umiddelbare nærhet, har sjelden bestemte krav til hvilken

kommune i regionen de vil bosette seg i. Det er faktorer som bolig- og

tomtetilbud i de enkelte kommuner, bomiljøets kvalitet, kommunikasjonsfor-

hold og de enkelte kommuners utbyggingstakt som påvirker hvor innflytterne

slår seg ned.

Det foregår selvfølgelig også en god del flyttinger innenfor hver

region. Disse flyttingene kan en holde utenfor framskrivingene så lenge

en opererer med primære prognoseregioner som minste enhet. Dette er en

fordel for det første av den grunn at antall flyttinger dermed reduseres,

men også fordi det virker håpløst å skulle gi fornuftige anslag over ut-

viklingen f.eks. på boligmarkedet i de enkelte kommuner når perspektivet

er så langsiktig som 20-30 Ar.

De primære prognoseregionene bør konstrueres slik at fruktbar-

heten innenfor hvert område varierer minst mulig. Dette kan bli et van-

skelig krav a oppfylle når en vet at prognoseregionene ofte også skal være
funksjonelle enheter. Det blir enklest å løse akkurat dette problemet

dersom en lager prognoseregionene relativt små.

Tanken er så at Byrået skal utarbeide en befolkningsprognose for

riket under ett og selv bryte resultatene ned til regionalt prognosenivå.

Innenfor rammen av tallene for den primære prognoseregion foretas så en

videre nedbryting til kommunenivå i et samarbeid mellom Byrået og regio-

nale myndigheter.

I tillegg til dette vil antakelig Byrået på egen hånd foreta en

nedbryting til kommunenivå etter "framskrivingsprinsippet", Framskriv-

ingene slik de lages i dag har nemlig den fordel at en vet nøyaktig

hvilke forutsetninger de bygger på. Det blir vanskeligere å gi en eks-

plisitt beskrivelse av slike forutsetninger når vurderinger og informa-

sjon fra regionale myndigheter blir en del av prognosegrunnlaget. Til

sammen skulle imidlertid to slike sett av kommuneprognoser - ett som de

lokale myndigheter har vært med på å utforme og ett som er laget sentralt
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etter framskrivingsprinsippet - kunne bli et verdifullt hjelpemiddel i

planleggingen.

En framgangsmåte som denne vil forhåpentligvis lede til en

arbeidsdeling mellom sentrale og lokale myndigheter som virker fornuftig.

Dette er en viktig grunn til at primære prognoseregioner er planlagt

innfOrt.

2.3 Ekteskapelig status 

For flere formål er det en fordel om framskrivingstallene er opp-

delt etter ekteskapelig status, i tillegg til den oppdeling som i dag gis

etter alder, kjønn og bosted. Dette gjelder kanskje særlig for kvinnenes

vedkommende. En slik oppdeling er nærmest uunnværlig for produksjon av

prognoser over tilbud av arbeidskraft. De som skal utrede boligbehovet

vil også ha stor nytte av en framskriving der det gis tall for f.eks.

ugifte, gifte og fOr gifte.

I Byrået er en klar over behovet for å få en slik oppdeling inn i

prognoseopplegget, og en regner med å ta det opp alt i år (1974).

2.4 Flytterelasjoner 

Som tidligere nevnt, kan det diskuteres om den metode som nå

brukes til å anslå flyttestrOmmene mellom kommunene, er den mest for-

nuftige. En regner med at det om ikke svært lenge vil bli frigjort per-

sonell som kan se alvorlig på disse problemene.

3. LANGSIKTIGE UTVIKLINGSPLANER

Som det går fram av foregående kapittel, er planene for de nær-

meste årene forholdsvis klare. For den videre utviklingen har Byrået

derimot på det nåværende tidspunkt ikke låst seg fast i noen spesiell

retning. I dette kapitlet skal vi omtale de alternative utviklingsbaner

som synes å foreligge. Framstillingen baserer seg i stor grad på p],
og I -19] .

3.1 Framskrivinger

Kommentarer i pressen i forbindelse med Byråets befolkningsfram-

skrivinger viser at nokså mange svever i den villfarelse at framskriving-

ene beskriver hvordan en i Byrået tror utviklingen kommer til å bli.

Byråets framskrivinger er imidlertid bare ment å skulle beskrive mulige 

utviklinger. En hevder altså ikke at de beskrevne framtidsutviklinger er
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f.eks. de "forventede" eller "mest sannsynlige", heller ikke knytter en

noen vurdering til de beskrevne framtidsutviklinger, f.eks. i form av på-

stander om at de er "Ønskelige" eller "optimale". En framskriving er

altså hverken en ren prognose eller et program (eller en plan).

En må være oppmerksom på at framskrivinger i visse situasjoner kan

gi beskrivelse av en utvikling som ikke kan inntreffe. For visse typer

framskrivinger vil vi oppleve at den beskriver en umulig situasjon dersom

prognoseperioden blir tilstrekkelig lang. Dette er f.eks. tilfelle dersom

framskrivingsmetoden består i å forlenge trender for utviklingen i pro-

sentandeler. Alle prosentandeler som har vist en synkende tendens i

observasjonsperioden, vil bli negative dersom denne synkende tendensen

holdes fast tilstrekkelig lenge. Tilsvarende vil alle prosentandeler som

har Okt i observasjonsperioden, bli over 100 dersom  Økingen holdes kon-

stant lenge nok.

I den nåværende modellen for befolkningsframskrivingene har

flytterne som nevnt vært behandlet slik at vekstratene i de enkelte kom-

muner mer og mer nærmer seg vekstraten for landet totalt jo lenger ut i

framskrivingsperioden vi beveger oss. Utslagene vil ikke bli så ekstreme

for de enkelte kommuner når vi bruker dette opplegget. Utslagene ville

derimot blitt store dersom vi hadde holdt vekstratene konstant. Bl.a.

ville da kommuner med sterk netto utflytting fått en langt sterkere be-

folkningsnedgang fram til år 2000. En slik framskriving kan likevel være

verdifull. Den gir informasjon om hvor alvorlig det er for en kommune at

vekstraten er negativ i flere ti-år.

Det er i dag ikke avklart når Byrået for befolkningsprognosens

vedkommende kommer til å forlate framskrivingstankegangen til fordel for

en av de andre prognosetypene som er nevnt i det fOlgende. Det er imid-

lertid sikkert at en i framtida vil forsOke å trekke flere faktorer inn i

opplegget enn tilfellet er i dag. Selv om en tar hensyn til nye faktorer,

kan dette likevel gjOres slik at prognosen fremdeles har karakteren av å

være en projeksjon.

3.2 Rene prognoser 

Rene prognoser er utsagn om framtida som angir hva en venter vil

skje eller hva en betrakter som den mest sannsynlige utvikling. Slike

prognoser kan en lage av ren nysgjerrighet, som ledd i prOvingen av visse

teorier, eller som elementer i planleggings- og beslutningsprosesser.

Ofte blir rene prognoser laget i flere alternativer. Dette må

tas som uttrykk for at den som lager prognosen, som regel hverken er i
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stand til eller villig til å utpeke ett bestemt alternativ som det mest

sannsynlige. Det å operere med flere alternativer kan være en brukbar

måte å angi den usikkerheten som er til stede.

Nå kan det hevdes at det ikke er mulis å lage r, ne prognoser for

regional befolkningsutvikling fordi prognosen i seg selv, dersom den

offentliggjøres, vil påvirke utviklingen slik at denne blir annerledes

enn den ville blitt om prognosen ikke hadde vært publisert. Mot dette

syn har det vært sagt at dersom en slik publiseringseffekt er til stede,

må det være mulig å bringe denne inn i modellen slik at den rene progno-

sen likevel beskriver den faktiske utviklingen. I praksis er det imid-

lertid lite trolig at en noen gang vil greie å anslå virkningen av en

eventuell publiseringseffekt.

3.3 Planer 

Ved begge de to foregående typene av prognoser tenker en seg at

den som lager prognosen, ikke har noen mulighet til å treffe beslutninger

på områder som direkte påvirker befolkningsutviklingen. Dersom Byrået

alene skal stå for utarbeidelsen av prognosene, er vel dette også den

eneste muligheten. En kan imidlertid tenke seg et opplegg der politiske

beslutningsorganer på nasjonalt og regionalt nivå fastsetter størrelsen

på enkelte handlingsvariable som har betydning for befolkningsutviklingen,

og at de gir disse opplysningene videre til Byrået for at en skal ta hen-

syn til dem i prognoseberegningene.

Sannsynligvis vil ikke delplanene for de enkelte områder henge

sammen for landet under ett. Det kan derfor bli nødvendig at Byrået

lager et første planutkast som blir sendt ut til oppretting i beslut-

ningsorganene. Muligens ville det vise seg nødvendig med flere slike

runder med planutkast og oppretting.

I dag er det vel i første rekke flyttingene som politiske organer

kan tenkes å ville søke å påvirke direkte. En befolkningsprognosemodell

må imidlertid trekke inn andre faktorer også. I det opplegget som er be-

skrevet her, vil det sannsynligvis bli Byråets oppgave å prognostisere

utviklingen for de faktorer som myndighetene ikke tar sikte på eller ikke

har mulighet for å påvirke.

Det er allerede nevnt at en i Byrået etterhvert vil gå over til et

opplegg der en gir tall for primære prognoseområder som i de fleste til-

felle vil omfatte flere kommuner. I den utstrekning f.eks. fylkeskom-

munale myndigheter får ansvaret for å bryte tallene videre ned til kom-

munenivå, har en tatt et første skritt i retning av å lage prognoser som

er ledd i beslutninger.
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